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Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol 

Podprogram: 
e) Podprogram na podporu zavádění ECTS, přípravu a získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“ 
a/nebo „DS Label“ 

Název projektu: 
Získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label pro studijní programy na Vysoké škole 

ekonomické v Praze 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běţné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Poţadavek 407 407  

Čerpáno 407 407  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 
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Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Podpis:  
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u kaţdého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 1. Podání ţádosti o ECTS Label a DS Label 

Cíl byl splněn. Ţádost o DS Label byla podána 15. 1. 2009. 

2. Prezentace komisařům Evropské unie 

Cíl byl splněn. Splnění náleţitosti obou ţádostí úspěšně proběhlo na jaře 2009. 

3. Realizace případných doporučení komisařů Evropské unie 

Cíl byl splněn. Oběma ţádostem bylo vyhověno a Vysoké škole ekonomické v Praze byly uděleny oba 

certifikáty. 

4. Zavedení „stínového známkování“ v dalších kursech vyučovaných na VŠE 

Cíl byl splněn. Byla provedena úprava Integrovaného studijního informačního systému tak, aby výpočet 

ECTS známkování byl plně podporován. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 
1. Ţádost o ECTS Label a DS Label 
Výstup byl splněn. Ţádosti byly podány. 

2. Udělení certifikátů ECTS Label a DS Label, případně doporučení komisařů 
Výstup byl splněn. Oba certifikáty byly uděleny. 

3. Realizace případných doporučení komisařů Evropské unie 
Výstup byl splněn. Doporučení komisařů neměla vliv na udělení certifikátů, nicméně byly zahájeny práce 
na jejich implementaci. 

4. Zavedení „stínového známkování“ v dalších kursech vyučovaných na VŠE 
Cíl byl splněn. Byla provedena úprava Integrovaného studijního informačního systému tak, aby výpočet 
ECTS známkování byl plně podporován. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, ţe jste ţádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této ţádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení ţádosti na 

 MŠMT) 

1   

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků jiţ bylo 

vyčerpáno. V případě, ţe je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 

 

 
Poznámka: V případě, ţe potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 


